Dicas Técnicas 01: Cuidados básicos no uso do Vidrotil Transparente
Na coleção de cores Vidrotil, a transparência se associa às características específicas do mosaico, criando
uma estética nova e atraente. Essa transparência acentua a influência de fatores externos e do ambiente
sobre o aspecto do material, perceptível tanto na forma de amostra, como depois da colocação. Na
utilização de mosaicos com material transparente, devemos tomar muito cuidado com alguns aspectos:
Na especificação:
- Devemos prestar muita atenção ao especificar o material transparente em piscinas. A água penetra na
argamassa escurecendo gradativamente a área até que haja uma uniformidade geral após algum tempo.
As argamassas coloridas, quando molhadas, ficam relativamente mais escuras.
- Para áreas freqüentemente molhadas como banheiros é necessário tomarmos atenção. A área à ser
utilizada deve ser muito bem ventilada para evitar que a umidade se acumule e cause manchas visíveis na
argamassa.
- Para as áreas de pisos de box de chuveiros em banheiros, vestiários e áreas com este mesmo uso,
também é necessário muita atenção. Manchas podem se formar no caminho das águas até o escoamento
se não houver um bom caimento.
- É muito importante que toda área onde teremos contato com água ou umidade seja impermeabilizada
antes do assentamento/aplicação de qualquer revestimento.
- Atentar ao fato que a cor do papel em que entregamos as amostras causa alterações na aparência das
cores, quando especificamos um material transparente devemos levar este fator em consideração.
No assentamento:
- Depois de preparar a argamassa de assentamento e rejuntamento simultâneo:
Passo 01
Aplicar a argamassa com o lado liso da desempenadeira sobre a
superfície, deixando aproximadamente 4 mm de espessura. Em seguida
passe a desempenadeira com o lado denteado, deixando espessura de
6 mm para paredes e 8 mm para pisos, formando cordões (linhas)
horizontais.

Passo 02:
Passar o lado liso da desempenadeira sobre os cordões, alisando
superficialmente os mesmos para que não sejam vistos através do
Vidrotil transparente.

- Como a argamassa de colocação é visível através do material (principalmente a textura e a uniformidade
da superfície), o resultado visual da área revestida depende do uso deste método de colocação específico
que evita que se vejam os cordões da argamassa por baixo da tessela de vidro transparente
- É muito importante manter a espessura feita pela desempenadeira denteada para que as tesselas se
acomodem na argamassa para dentro da superfície.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nosso Departamento Técnico pelos telefones 11 5592 5400 Grande
São Paulo ou 0800 119971 Demais localidades ou pelo e-mail apoio.tecnico@vidrotil.com.br
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